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BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia dengan

17.508 pulau dan garis pantai sepanjang 81.000 km. Wilayah laut yang terdiri dari

perairan (teritorial, nusantara dan Zona Ekonomi Eksklusif) meliputi 7,9 juta km²

atau lebih dari 70% luas total wilayah Indonesia. Sumber daya pesisir dan lautan

(kelautan) Indonesia mengandung potensi pembangunan ekonomi yang sangat

besar, tetapi sejauh ini pemanfaatannya belum optimal. Rendahnya sumbangan

sektor kelautan terhadap perekonomian nasional disebabkan oleh pemanfaatan

yang masih terbatas pada sumberdaya konvensional dan terkonsentrasi pada

kawasan pesisir dan lautan tertentu.

Selama beberapa tahun proses pembangunan pemerintah kurang adil atau

bahkan menganakemaskan sektor pertanian sehingga kurang memperhatikan

sektor perikanan. Pemerintah memang telah memberikan perhatian amat besar

kepada upaya peningkatan hasil pertanian, perkebunan bahkan perikanan air darat.

Petani dan petambak diberi berbagai kredit dan kemudahan lainnya. Padahal di

kawasan pesisir terdapat masyarakat nelayan yang kehidupannya paling papa dan

mengenaskan terutama para nelayan buruh. Program-program pemerintah yang

bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas serta meningkatkan

peluang berusaha dan bekerja bagi nelayan buruh/tradisional, kelihatannya belum

memenuhi harapan (Suryadi, 1984).

Salah satu komunitas masyarakat di negara Indonesia yang teridentifikasi

sebagai golongan miskin saat ini adalah nelayan. Sedikitnya 14,58 juta jiwa
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nelayan di Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan. Padahal negara

Indonesia adalah negara bahari yang pulau-pulaunya dikelilingi oleh lautan yang

di dalamnya mengandung berbagai potensi ekonomi khususnya di bidang

perikanan, namun sampai saat ini nelayan tetap saja masih miskin. Di sisi lain

nelayan mempunyai peran yang sangat substansial dalam modernisasi kehidupan

manusia. Mereka termasuk agent of development yang paling reaktif terhadap

lingkungan. Sifatnya yang lebih terbuka jika dibandingkan dengan kelompok

masyarakat yang hidup di pedalaman, menjadi stimulator untuk menerima

perkembangan peradaban yang lebih modern (Sudrajad, 2008). Namun dalam

perkembangannya, justru nelayan belum menunjukkan kemajuan yang berarti

sebagai kelompok masyarakat yang lain. Keberadaan nelayan sebagai agent of

development ternyata tidak ditunjukkan secara positif dengan kehidupan

ekonominya.

Kenyataan empiris bahwa pembangunan yang dilaksanakan selama lebih

dari tiga dasa warsa secara ekonomi ternyata hanya dinikmati oleh sekelompok

kecil masyarakat. Pembangunan sarana dan prasarana untuk masyarakat nelayan

masih jauh dari memadai. Mereka hidup dengan segala keterbatasan di kawasan

yang kumuh. Senada dengan pendapat Kusumastanto (2002) bahwa kelompok

masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir adalah yang paling menderita

dengan taraf kesejahteraan jauh di bawah kelompok masyarakat lainnya.

Nelayan buruh atau tradisional merupakan kelompok sosial terbesar dalam

populasi masyarakat nelayan di Indonesia. Kemiskinan dan rendahnya derajat

kesejahteraan sosial menimpa sebagian besar dari kategori nelayan tersebut.

Masalah ini tidak hanya mengganggu proses pembangunan nasional di bidang
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perikanan dan kelautan, tetapi juga akan menimbulkan kerawanan sosial dan

menghambat pengembangan sumber daya manusia berkualitas untuk menunjang

keberhasilan pembangunan bangsa di masa depan.

Masalah kemiskinan nelayan mulai mencuat ke permukaan secara intensif

setelah satu dekade dilaksanakannya kebijakan nasional tentang motorisasi perahu

dan modernisasi peralatan tangkap pada awal tahun 1970-an. Kebijakan ini

dikenal dengan istilah revolusi biru (blue revolution). Modernisasi perikanan

merupakan tulang punggung untuk mendorong peningkatan produktivitas

perikanan tangkap di desa-desa nelayan.

Modernisasi perikanan yang telah berlangsung selama ini tidak dapat

dipungkiri mengakibatkan banyak perubahan dalam kehidupan sosial ekonomi

nelayan.Tetapi tidak semua lapisan masyarakat nelayan dapat menikmati berkah

modernisasi perikanan tersebut, terkait dengan ketersediaan modal ekonomi yang

ada. Bahkan menurut Kusnadi (2002), setelah seperempat abad kebijakan

modernisasi perikanan dilaksanakan tingkat kesejahteraan hidup nelayan tidak

banyak berubah secara substantif. Yang terjadi justru sebaliknya, yakni

melebarnya kesenjangan sosial ekonomi antarkelompok sosial dalam masyarakat

nelayan dan meluasnya kemiskinan.Kelompok sosial yang paling menderita

kehidupannya adalah nelayan buruh.

Kesenjangan sosial ekonomi dan kemiskinan di mayarakat nelayan telah

membentuk stratifikasi, walaupun hal ini tidak sampai mengarah pada polarisasi

sosial berdasarkan garis kelas, karena kesenjangan tersebut masih bisa

dijembatani dan dinetralisasi secara kuat oleh fungsi pranata tradisional yang ada.

Sekalipun demikian, harus disadari bahwa kemiskinan, kesenjangan sosial dan
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tekanan-tekanan kehidupan telah membatasi akses ekonomi anggota rumah tangga

nelayan buruh. Selain itu, karena pergulatan mempertahankan kehidupan sangat

menyita tenaga dan pikiran, nelayan tidak sempat lagi memperhatikan

kepentingan lingkungan masyarakatnya.

Masyarakat nelayan merupakan kelompok masyarakat yang paling banyak

dijumpai kantong-kantong kemiskinan. Data SUSENAS 1984 memperkuat

pernyataan tersebut dengan menunjukkan bahwa golongan rumah tangga dengan

sumber penghasilan utama perikanan laut termasuk kategori tingkat hidup rendah

(Sayogyo, 1987).

Dari masa ke masa, pergulatan masyarakat nelayan melawan

ketidakpastian kehidupan khususnya bagi yang melakukan penangkapan di

wilayah perairan yang sudah dalam keadaan tangkap lebih, terus menggeliat. Di

kawasan perairan yang demikian, masa-masa emas dalam kegiatan penangkapan

sebagaimana mereka alami pada tahun 1970-an, tidak terulang kembali. Penantian

panjang untuk menuai kesejahteraan hidup yang lebih baik setelah kebijakan

modernisasi perikanan (blue revolution) diberlakukan, juga tidak kunjung tiba.

Dalam lingkungan sumber daya perikanan yang  mengalami tangkap

kurang (underfishing), kehidupan nelayan buruh semakin terpuruk dan

memprihatinkan. Nelayan yang bisa bertahan atau meningkatkan kesejahteraan

hidupnya adalah nelayan bermodal besar, yang kemampuan jelajah

penangkapannya hingga ke lepas pantai (off-shore). Sebaliknya untuk nelayan

buruh atau nelayan tradisional dengan kepemilikan kemampuan peralatan tangkap

dan modal usaha yang terbatas, harus puas dengan kenyataan kepahitan hidup dan

persaingan yang semakin keras dalam memperoleh hasil tangkapan.



5

Identifikasi secara komprehensif terhadap faktor-faktor yang

menyebabkan timbulnya masalah kemiskinan di kalangan nelayan sangat penting

dilakukan. Hasil identifikasi ini akan bermanfaat untuk menetapkan langkah-

langkah pemberdayaan sosial ekonomi dan politik, khususnya bagi rumah tangga

nelayan, agar nelayan tidak terus-menerus terjebak dalam perangkap kemiskinan.

Kemiskinan pada rumah tangga nelayan setidaknya dapat dikelompokkan

menjadi tiga bentuk kemiskinan berdasarkan faktor pembentuknya. Pertama,

kemiskinan struktural. Kemiskinan ini diderita oleh segolongan nelayan karena

kondisi struktur sosial yang ada menjadikan mereka tidak dapat ikut

menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia, juga akibat

tatanan kebijakan yang lebih menguntungkan golongan pemilik modal (nelayan

besar). Kekuatan-kekuatan di luar rumah tangga nelayan kecil menjadikan mereka

terpinggirkan dan hidup dalam belenggu kemiskinan. Jadi persoalannya adalah

ketidakmerataan akses pada sumber daya karena struktur sosial yang ada. Kedua,

kemiskinan kultural yang melihat kemiskinan terjadi karena faktor budaya yang

bersumber pada nilai lokal yang memang tidak kondusif bagi suatu kemajuan.

Kemiskinan ini tidak lepas dari tata nilai yang dianut rumah tangga nelayan yang

bersangkutan dalam menjalani hidup. Ketiga, kemiskinan alamiah terjadi karena

kondisi alam yang tidak mendukung mereka melakukan kegiatan ekonomi

produktif ataupun perilaku produksi yang tidak produktif akibat sumber daya yang

bersangkutan. Dalam konteks masyarakat nelayan, dapat digambarkan akibat laut

dipandang sebagai common property dan akses terbuka menjadikan perikanan laut

dieksploitasi secara berlebih bahkan dengan alat dan bahan terlarang. Para nelayan

berperilaku untuk saling mendahului dan berupaya memperoleh hasil tangkapan
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lebih banyak dibanding nelayan lain. Bahkan sebagian dari mereka menggunakan

alat atau bahan terlarang tanpa berpikir masalah keberlanjutan sumber daya ikan

yang ada.

Kemiskinan pada rumah tangga nelayan juga tidak lepas dari pranata

sosial budaya dalam mengatur kehidupan mereka. Dua pranata strategis yang

dianggap penting untuk memahami kehidupan sosial ekonomi masyarakat nelayan

adalah pranata penangkapan dan pemasaran ikan ( Tain, 2010). Dalam berbagai

kajian dan hasil penelitian kedua pranata sosial ekonomi tersebut dipandang oleh

para pengkaji atau peneliti bersifat eksploitatif sehingga menjadi sumber potensial

timbulnya kemiskinan struktural di kalangan masyarakat nelayan. Dalam

perspektif Geertz (1973), keberadaan kedua pranata sosial ekonomi tersebut telah

menempatkan masyatakat nelayan terpintal ke dalam jaring-jaring kebudayaan

yang mereka tenun sendiri.

Kemiskinan dihadapi oleh nelayan buruh di Oesapa Kecamatan Kelapa

Lima Kota Kupang tidak lepas dari kemiskinan kultural maupun struktural.

Masyarakat nelayan buruh Oesapa patut diteliti karena berbagai permasalahan

yang dihadapi seperti hidup di daerah yang kumuh, tingkat pendidikan yang

rendah, pendapatan yang rendah, dan berbagai pandangan hidup yang kurang atau

tidak mendukung bagi pembangunan. Diperlukan analisis faktor penyebab

kemiskinan rumah tangga nelayan secara mendalam , untuk mampu memberi

kebijakan hukum bagi kemiskinan nelayan.
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1.2 Perumusan Masalah

Penelitian ini berusaha menjawab permasalahan-permasalahan sebagai

berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kemiskinan pada rumah tangga

nelayan buruh Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang.

2. Bagaimana upaya rumah tangga nelayan buruh Oesapa Kecamatan Kelapa

Lima Kota Kupang dalam mengatasi kemiskinan.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian adalah :

1. Untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kemiskinan pada rumah tangga

nelayan buruh Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang.

2. Untuk menganalisis upaya yang tepat bagi rumah tangga nelayan buruh

Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dalam mengatasi kemiskinan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini diharapkan berguna bagi :

1. Rumah tangga nelayan buruh Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang

untuk mengatasi kemiskinan yang membelenggu dirinya.

2. Pemerintah dapat dijadikan bahan rujukan sebagai penyempurnaan kebijakan

lanjutan di wilayah tersebut dan sebagai bahan pertimbangan dalam

menyusun kebijakan sejenis di wilayah lain.

3. Akademisi, dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan acuan untuk

melakukan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan kemiskinan nelayan.
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1.5 Batasan Istilah

1. Agent of development nelayan merupakan pelaku pembangunan yang dapat

meningkatkan roda perekonomian rakyat di sektor perikanan.

2. Common property adalah pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya  milik

bersama, dalam hal ini sumber daya perikanan untuk kepentingan

kesejahteraan masyarakat.

3. Pandhiga adalah nelayan buruh atau awak perahu/kapal yang menjual jasa

tenaganya dalam kegiatan produksi suatu perahu/kapal.

4. Pendapatan rumah tangga adalah pendapatan yang diperoleh seluruh anggota

rumah tangga tunai dan tidak tunai dari upah bekerja di berbagai kegiatan

produktif pada sektor dan pendapatan dari kepemilikan aset perikanan.

5. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan

ikan.

6. Underfishing ( tangkap kurang ) adalah sumber daya ikan yang ditangkap

dengan tingkat pemanfaatan di bawah batas lestari.

7. Responden adalah nelayan buruh oesapa yang dimintai informasi pada saat

penelitian dilakukan.

8. Kemiskinan adalah tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan atau

sejumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum

karena masih di bawah UMR (Rp. 900.000) kota Kupang.


